
Berichten van de KBO 
 
In september hebben we – voorzichtig! – de KBO-activiteiten weer opgepakt. 
Lijndansen, gym, bowling en fietsen, alle clubs draaien weer, tot genoegen van de 
deelnemers. Alleen het koor Toontje Hoger, Toontje Lager repeteert nog niet. Samen 
zingen is helaas nog te riskant. 
Dat geldt niet voor samen bingoën. Toch was de herstart daarvan op 9 september jl. 
spannend. Er waren niet minder dan zestig aanmeldingen! Hoe zou dat gaan? Goed 
dus! De samenwerking met Monika van De Kloek liep op rolletjes, onze gasten 
volgden bereidwillig alle aanwijzingen – anderhalve meter! – op, iedereen beleefde 
een gezellige én veilige middag. 
We hopen op deze voet verder te kunnen gaan, maar intussen loopt het aantal 
besmettingen weer op. We moeten dus bij al onze aankondigingen nog altijd slagen 
om de arm houden. Met dat voorbehoud sommen we ze op. 
 
Bingo, 7 oktober, De Kloek 
Op 7 oktober a.s. zal, ijs en weder dienende, ons bingoteam weer zorgen voor een 
middag plezierig vertier, dus met Broeder Nico achter de micro. We beginnen zoals 
altijd om 14.00 uur en gaan door tot 17.00 uur. Er zijn dan in De Kloek weer fraaie 
prijzen te winnen. Bent u er nog nooit bij geweest? Ga beslist eens kijken! Wie er een 
keer bij geweest is, komt gegarandeerd terug!  
Let op! Deelnemers moeten zich uiterlijk 6 oktober telefonisch of per e-mail 
aanmelden bij mevrouw Anny van Hoof: 0164 61 21 97 of tuuranny@gmail.com. Er is 
een beknopte gezondheidscheck bij binnenkomst. 
 
Uitgestelde Jaarvergadering, 14 oktober, De Kloek 
In maart moest om bekende redenen de Algemene Ledenvergadering van KBO-
Huijbergen vervallen. Er was wettelijk uitstel mogelijk tot uiterlijk 1 november, dus op 
14 oktober a.s. komt het er alsnog van. Ons bestuur heeft wel gekozen voor een 
sobere versie, waarmee we voldoen aan onze statutaire verplichtingen én 
tegelijkertijd rekening houden met de bijzondere omstandigheden in deze tijden van 
corona.  
 
Ontspanningsmiddag, 21 oktober, De Kloek 
Inderdaad, op drie achtereenvolgende woensdagen is KBO-Huijbergen actief in De 
Kloek. Op 21 oktober hopen wij onze leden weer een supergezellige middag te 
mogen bezorgen. Met de medewerking van zanger-entertainer Bart van Loon zal dat 
uitstekend lukken. 
 
Uiteraard zijn Jaarvergadering en Ontspanningsmiddag uitsluitend voor leden 
toegankelijk. Zij worden vooraf tijdig over beide middagen nader geïnformeerd en 
ervoor uitgenodigd. 
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